
Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 10, No. 48 

January & February 2023 
Research Article 

 

1 

 
A Complement to Another Meaning of the Word "āzār" 

in Shahnameh and the Need to Correct Three Verses of 

This Work 

)In memory of Dr. Abolfazl Khatibi( 
 

Mohammadsadegh Khatami*1  
 

1. Research background 

To the best of the author's understanding, the late Khatibi, in a writing 

entitled "bar in khastegihā bar āzār chist: Correcting a verse from the 

story of Rostam and Esfandiar", has referred to another meaning of the 

word "āzār". He has addressed this word with the meaning of 

"ointment" and has also discussed the recording of this meaning in the 

complete Persian language dictionary (See Khatibi, 2021). As 

mentioned below, the word "āzār" with this meaning, apart from the 

above verse, has appeared under the story of Kamus-e Kashani and 

once more under the story of the kingdom of Khosroparviz. However, 

this issue has not been mentioned in Khatibi's writings.  

2. Research Objectives and Questions 

The study aims to examine the name of the medicinal herb "āzārchob" 

and identify the validity of its meaning. Therefore, it tries to answer 

the following two questions: 

1. Why is it necessary to find another meaning of the word "āzār" 

in Shahnameh? 
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2. What semantic categories are the verses from the Shahnameh in 

which the word "āzār" has been mentioned classified into? 

3. Discussion 

Ferdowsi's Shahnameh is an important and well-known text that has 

had many readers since its composition. In fact, in any era, there have 

been many versions of it, which have not sometimes remained far 

from many misreading, as well as deliberate and inadvertent actions of 

the scribes. Due to the time gap between us and some texts and the 

changes that have occurred in the Persian language, the pronunciation 

and/or the meaning of some words in ancient Persian texts have been 

continuously problematic. In Shahnameh, there are many words and 

combinations in some verses whose ancient meanings are not 

compatible with current meaning. As a result, the correctors have 

modernized those words and combinations that appear in the older 

version based on the later version. In the present paper, the author has 

put one of these words in Shahnameh as his focal issue using a library 

method and has considered a medicinal herb, namely "āzārchob", to 

be a dialectal pronunciation of the word "āzār" in three hemistiches of 

Shahnameh. He has also viewed "āzārchob" as another witness in 

order to infer the meaning of "ointment" for "āzār" in the discussed 

hemistiches of Shahnameh. 

4. Conclusion 

Based on what has been said, a medicinal plant called "āzārchoob" is a 

variety of the word "āzār" which is mentioned in the hemistich "bar in 

khastegihā bar āzār kist". Therefore, "āzārchoob" will be a another 

evidence of the meaning of "āzār", i.e. "ointment”.  Therefore, it is 

necessary to record and correct the word "kist" in the intended 

hemistich, which appears in some editions of Shahnameh, especially 

in the edition of Khaleghi Mutlaq by considering the meaning of 
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"āzār" and also according to the recording of some versions of this 

word in Khaleghi Mutlaq's edition, as "chist". In addition, it is advised 

to go for the recording and correction of "tan-āzār" and changing it 

into "bar āzār" in the hemistich "bar in khastegihā tan-āzār chist" in 

line with the recording of some copies in the print of the Absolute 

Creator. In the same way, the statement "āzār-e kist" should be 

corrected to "āzār chist" in the hemistich "bar ān khastegihā bar āzār-e 

kist", according to the recording of some copies in the print of the 

Absolute Creator.   
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0410 بهمن و اسفند، 48، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.48.1.4 
 

 شاهنامه در «آزار» واژۀ از دیگری معنای بر ایتکمله

 و ضرورت تصحیح سه مصراع از این اثر

 با یاد استاد دکتر ابوالفضل خطیبی

  1*محمدصادق خاتمی

 (10/00/0410پذیرش:  10/10/0410دریافت: )

 چکیده

بـرین  » در مصـرا  « آ ار»پژوهـا  ا  مننـاد دیاـرد ا  وا ة    بر پایۀ اطّـع  گاارگـد ، شـاهنام    

گوعی دارود سو اگند  یا مـره  کـ  بـر    »را ب  « آ ار»و  سخن گفت  ،«ها بر آ ار کیستخستای

ند  در مقالۀ حاضر، ا  رهاذر گیاهی دارویی با گـا   گویساگد. ، مننا کرد «اگدمالید رود  خ  می

دهنـدة درد گاشـی ا    عنـوا  سسـنین  ک  در استا  فارس ب  کـرّا  ا  ریشـۀ آ  بـ    « آ ارچوب»

را سلفّظـی گویشـی ا  وا ة   « آ ارچـوب »شـود،  استفاد  مـی  یا شنستای دیدگی، ضربکوفتای

عنـوا  شـاهدد دیاـر بـر     را بـ  «  ارچـوب آ»داگست  و  شاهنام در مصرا  مورد بحث ا  « آ ار»

داگست  است. بنابراین بایست  است ضبط کلمۀ  شاهنام در این مصرا  ا  « مره »ب  « آ ار»منناد 

ویـژ  چـاپ اسـتاد    بـ   شـاهنام  هـاد  در مصرا  مورد بحث گیز، ک  در برخی ا  چاپ« کیست»

هـاد  بـدل با ضبط برخی ا  گسـخ  و گیز مطابق « آ ار»خالقی مطلق آمد  است، با گظر ب  منناد 

                                                                                                                   
 )گویسندة مسئول( ایرا  مشهد، مشهد، فردوسی داگشاا  فارسی ادبیا  و  با  دکترد آموختۀداگش. 0

 *m.s.khatami92@gmail.com  
http://www.orcid.org/0000-0003-1261-2920     
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کـ   بـر ایـن  ، سصحیح و ضبط شود، افـزو  «چیست»صور  این کلم  در چاپ خالقی مطلق، ب 

مطابق با ضبط برخـی  ، «چیست آ ارسن هاخستای برین»در مصرا  « آ ارسن»بایست  است ضبط 

گـزارة  و گیـز  د سصحیح و ضـبط شـو  « بر آ ار»صور  ب  ها در چاپ خالقی مطلقبدلا  گسخ 

ها بدل، مطابق با ضبط برخی ا  گسخ «کیست بر آ ارِ هاخستای بر آ »در مصرا  « آ ارِ کیست»

 ، سصحیح شود.«چیست آ ارْ»در چاپ خالقی مطلق، ب  

 ، آ ار، گیا  دارویی، آ ارچوب، مره ، سصحیح.شاهنام : های کلیدیواژه

 . مقدّمه1

رد اسـت کـ  ا   مـا  سـرایش، خواگنـدگا  بسـیار       فردوسی متن مه  و مشهو شاهنامۀ

اد، ا  آ ، گسخ  و یا گسخ  یادد وجـود دارد کـ    طورد ک  در هر دور داشت  است، ب 

 هاد فراوا  و گیز سصرّفا  عمدد و سهود کاسبا  ب  دور گماگد  است.بنضاً ا  بدخواگی

ل فاصلۀ  ماگی ما گسبت ب  دلیها در متو  کهن فارسی، ب سلفّظ و یا منناد برخی ا  وا  

اگایـز بـود    آ  متو  و سغییرا  و سحواّلسی ک  در  با  فارسی رخ داد ، پیوسـت  مسـئل   

د اک  مننـ ا  بسیارد در برخی ا  ابیا  آمد  است و سرکیب هاوا  گیز  شاهنام است. در 

ا  را درگتیج ، مصحّحا ، آ  لغـا  و سرکیبـ   د امرو د سا وار گیست.ابا منن هاکهن آ 

گاارگـد  در مقالـۀ   . اگـد سر آمد ، براساس گسخ متأخّرسر، امـرو د کـرد   ک  در گسخ کهن

را مسئلۀ کـاگوگی خـود اـرار داد  و کوشـید       شاهنام ها در گوگ  وا  حاضر ینی ا  این

 شـاهنام  عنوا  شاهدد بر مننـایی سـا   ا  یـک وا   در    است گا  یک گیا  دارویی را ب 

 ارائ  کند.

 یشینۀ تحقیق. پ2

 آ ار بـر  هـا خسـتای  بـرین » عنوا  با ادگوشت  در خطیبی یادبرپایۀ اطّع  گویسند ،  گد 

 ،«آ ار» وا ة ا  دیاـرد  دبـ  مننـا   ،«اسـفندیار  و رسـت   داستا  ا  بیتی سصحیح: چیست
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  بـا   جـام   فرهنـ  در  مننـی  ایـن  ضـبط  ا  گیز وکرد   مننا« مره »ب   را آ  و اشار ،

ک  در ادام  آمد  است، وا ة (. گرچ  چنا 0411 خطیبی،گفت  است )رک: سخن  فارسی

 ذیـل  دیاـر  بـار  و کَشـاگی  کـاموس  داسـتا   ذیل فوق، بیت ا  دجدا ،مننا ینبا ا« آ ار»

 گشـد   اداشار  موضو  این ب  خطیبی گوشتار در ک آ  حالآمد ،  خسروپرویز پادشاهی

 .است

 بررسی و بحث. 3

ـ  یرهادک  رست  ا  سر، پس ا  آ یاسفنددر داستا  رست  و ا  سـخت  یار،اسـفند  یپـ دریپ

 و آیـد مـی  او بـالین  بـ    وار ، برادرش، شود،می گاسوا  جن  ادامۀ ا  و داردبرمی  خ 

  :رست 

 باـــود دســـتا  پـــیشِ رو: گفـــت بـــدو»

ــ  ــن گا ــ  ک ــا ک ــارة س ــار چ ــت ک  چیس
 

 !بـــود و رگـــ  شـــد ســـا  دودة کـــزین 

ــرین ــتای بـ ــاخسـ ــر هـ ــتک آ ار بـ  «یسـ
 

 (780 ـ 788 .صص/0. ج ، 0730/0003 فردوسی،)

 ایـن  سرک  گیز شارحا  و گیست روشن اخیر بیت ا  دو  مصرا  منناد پیداست، ک چنا 

 ا  برخـی  کـ  این برافزو  ،2اگدداد  ارائ  ذهن ا  دور مننایی یا و 0اگدکرد  مننا را مصرا 

( کـ   271 ــ  228. صص ،0708) یرمالم اگد؛ ماگندآورد  درو ایاسی سصحیح ب  محقّقا 

 است.کرد   یاسیا یحسصح «دبیدار»را ب   «آ ار بر»

 رود بـر  کـ   مـره   یـا  سو اگند  دارود گوعی» ب  «آ ار» ،فارسی  با  جام  فرهن  در

 داگشـنامۀ  ا   یـر  بیـت  و شـد   مننـا  ،(«آ ار» ذیـل  ،0702 صـادای، ) «اگدمالید می  خ 

 (: ق 731: سألیف پایا ) میسرد

ــ » ــا ِ ا  آب کـــ ــرو  او خایاـــ  آر بـــ
 

ــ   ــیش بـ ــر و، گـ ــرو گـ ــداد بـ  «آ ار اگـ
 

 (031 ، ص.0700 یسرد،م ی )حن
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صـص.  /0ج.  ، 0730/0003 ی،)فردوسـ  «کیسـت  آ ار بر هاخستای برین» مصرا  گیز و

 در میسـرد  داگشـنامۀ  مصـحّح . اگـد آمـد   مننـا  ایـن  بـر  شواهدد عنوا ب  ،(780 - 788

 یسـرد، م ی )حنـ  «مالیـد   رسـاگند  اذیت و سیز داروهاد» ب  را «اگدایید  آ ار» پاگوشت،

 جـام   فرهن  در «آ ار» شد، گفت  ک چنا  ک این برافزو  کرد ، مننا ،(031ص.  ،0700

 ذیـل  ،0702 صـادای،  اشـر  علـی ) «سـو اگند   دارود گـوعی » عنوا ب  گیز فارسی  با 

 ادامـ   در کـ   «آ ار» مننـاد  بـ   سوجّـ   بـا  گد گاار گظر ب  گرچ  است؛ شد  مننا( «آ ار»

 مننـایی  ،میسرد داگشنامۀ در «اگدایید  آ ار» مصدر یا و «آ ار» وا ة ا  گباید آمد، خواهد

 گـاراحتی  و آ ار ضـدّ  ،«اگداییـد   آ ار» مصدر یا و «آ ار» لغت بلن  شود، برداشت منفی

   .شوگد بیمار فرد در گاراحتی و آ ار باعث خود ک این گ  هستند، درد ا  گاشی

 آزارچوب ییدارو گیاه. 1ـ3

ــا گــا  علمــیر)رک: سصــو آ ارچــوب گیــا  محقّقــا ، گفتــۀ بــ   Solenanthus»ی ( ب

circinnatus» گاو با   سیرة»ا   گیاهیBoraginaceae  81 - 80است. طول آ  حدود 

 یـن ا یشـۀ ر ... در استا  فارس بـ  کـرّا  ا    است متریساگت 2آ   یشۀو اطر ر متریساگت

 «شـود مـی  فاد اسـت  هـا یو کوفتا هایدر درما  شنستا یضدّ التهاب دعنوا  داروب  یا گ

 (.701ص.  ،0783)رگجبر، 

 یاد یزگ( Āzārkoš) آ ارکُش صور  ب  دارویی، یا گ ینک  ا  ا محقّقا ا   برخیباور  ب 

 کـ   آ ارچوب ۀریش ،(784ص.  ،0700 همنارا ،و  دآبادجعل یاگد )رک: امراللهکرد 

   است، گیا  این استفادة مورد اگدا  سنها

. کننـد می عمل صور  دو ب  و کرد  جدا را آ  بومیا  ک  آیدمی باال  مین سطح ا 

 سـسس  و داد  وشوشست کرد ، جدا ا  بند را آ  و کنندگمی خشک را آ  ادعدّ 

 آ  شیرة و  جوشاگد را ریش  سسس. کنندمی جدا را ریش  رود اضافی هادپوست
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 دیاـر  حالـت  در. دهنـد مـی  اـرار  پـا  یا دست شنستای محلّ رود و گیرگدمی را

 داخـل  در کـرد ،  خشک جهت را آ  گمودگد، جدا را ریش  ک این ا  بند مصر ،

 و کوبندمی را آ  شد، خشک ک آ  ا  پس. دهندمی ارار سای  در و گذاشت  پارچ 

 کـرد   مخلوط آپشن و گوسفند روغن ،خرما چو  دیارد مواد با ضماد صور  ب 

 و داد  کـاهش  را شنسـتای  محـلّ  درد و آ ار سـا  دهند،می ارار شنستای رود و

 (.780 ، ص.)هما  شود سورّ  کاهش ب  منجر

 گیـا   ریشـۀ ا   ،اسـتا  فـارس   در ویـژ  بـ   و ایـرا   سنّتی طبّ دراطّع  گاارگد ،  یۀپابر

 یدر طـبّ سـنّت   داثرا  ضـدّ درد  دک  دارااست  ییدارو یاها گ ۀا  جمل ک آ ارچوب 

 ،کـوفتای ا   یدرد گاشـ  دهنـدة سسـنین  عنـوا  ب (، 203 ، ص.0700 د،است )رک: گصر

 اسـتفاد   هـا مویرگ و هارگ دید  آ ار مفاصل، درد ،یشنستا ،دررفتای یدگی،دضرب

 بـ   یـی دارو یـا  گ یـن ا گـذارد گـا   گویـا (. 00 ، ص.0410 ی ،)رک: آل ابـراه  شـود می

 «دهـد یمـ  ینرا سسـن  یـد  ددرد و آ ار عضو صدم »است ک   یلدل ینب  ا یزآ ارچوب گ

 شهرسـتا   بـومی  گیـا   آ ارچوب پژوهشارا ، باور ب (. 00ص. /0ج.  ،0707 حنمت،)

 در کـ  ( 00ص. /0 ، ج.0707 حنمـت،  ؛000 ، ص.0788 رگجبـر، : رک) اسـت  استهبا 

 صـور  ب  راآ ارچوب  گا  شهرستا ، این مرد شرق فارس ارار دارد و  یلومتردک 080

 گیـز  شهرسـتا   ایـن  ا  شاعرد محلّی اشنار ا  بیتی در ک چنا  کنند،می سلفّظ «7آ ارچو»

 :است آمد 

 مـالَناو  با پُدُگَ ، سیاووش، پَرِ»
 

 «آزارچـو  ختمی، گُلِ جوهر، چار 
 

 (000 ، ص.0788)وفادار،  

آ ار چـووَ   » دارویـی،  گیـا   ایـن  بـ   ،شهرسـتا  اسـتهبا    یشدر گـو  کـ  ایـن  بـر افزو 

[(zâr/čuwæ[a]â )اسـت )رک: حنمـت،    «آ ارچوبـ  »ا   یشیگو سلفّظی ک  گویند، گیز

 گامـ  لغـت مننـا در   ینب  همـ  گیز «چوبا ار» ییدارو گیا ک  (، چنا 00ص. /0ج.  ،0707
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ـ  یـا  گ یاسـم » و ب  مرد  سداول در داعنوا  وا  ب  « کـ  شنسـت  را بـدا  بندگـد     یطبّ

آ ار/ ]چـوب  چوبـا ار » بینـی ، می ک چنا  و است آمد (، «چوبا ار» ذیل ،0733)دهخدا، 

 .استآ  منطق   در« آ ار چوب»ا   یشیگو یا  سلفّظ داگوگ  یزگ «چوبِ آ ار[

   استهبا  شهرستا  در

 یتـال شـود، ب  یجـاد ا رفتاـی در دیـد ،  ضـرب   اثـر  بـر  شخصی پاد یا دست در اگر

[lābeyt]4 آ  سـسس  و دهدمی مالش گمک و گر  آب در را شد شنست  ض مو ابتدا 

 بـا  مک ریشۀ مقدارد ،آ  ا  حاصل درد کرد  برطر  براد. اگدا دمی جا محن  را

سخ  مـر،، روگاسـک و    یدةسف دمقدار یاو  دهندیموض  ارار م رود خوب روغن

 (. 08ص.  ،0701اد ، )ثابت گذارگدیآ  م دآ ارچوب رو

آرد گنـد ،   دمقـدار  یو کـوفتا  یـد  درما  درد ضرب  د براد»ه   گاهیک  این برافزو 

 را گیـا   ایـن  ریشۀ کوبیدة» گا  همچنین)هما (.  «گذارگدیآ  م دگمک و آ ارچوب رو

 پیـدا  چسبندگی حالت پاشند، آ  بر آب کمی ک  همین و کنندمی پهن ادپارچ  رود بر

 و شنسـت   یـا ک  استخوا  آ  در رفت   یاماگد رود بر را پودر حاود پارچۀ این. کندمی

   (.03ص. /0ج.  ،0707)حنمت،  «یابدمی سسنین درد گذارگد،می باشد، دید  ضرب  یا

 «کیست آزار بر هاخستگی برین» مصراع در «کیست» کلمۀ تصحیح ضرورت. 2ـ3

 «چیسـت » بـ   مـذکور،  مصرا  در «کیست» کلمۀ باید شکبی شد، گفت  آگچ  ب  سوجّ  با

دفتـر   یحدر سصـح  مطلق یمورد استفادة استاد خالق هادگسخ  میا ا    یرا شود، صحیحس

 ک» یننـی  ایشـا ،  اسـتفادة  مـورد  اصلی هادگویسدست ا  گسخ  دو در ،شاهنام پنج  

 غیـر  هـاد گـویس دسـت  ا  گسـخ   پنج گیز و« ق( 017)مورّخ  2س»و « ق( 302)مورّخ 

 پ»، «ق( 300)مـورّخ   2ق»، «ق( 377مـورّخ  ) لـن » یننـی  ایشـا ،  استفادة مورد اصلی

صـور   کلمـ  بـ    یـن ، ا«ق( 840)مورّخ  2لن»و « ق( 848)مورّخ  و»، «ق( 844)مورّخ 
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بـر  افـزو   ،(780ص. /0ج.  ، 0730/0003 ی،ضبط شد  اسـت )رک: فردوسـ   «یستچ»

ص.  ،0730) شمیسـا (، 020ص.  ،0734) جوینیماگند  شاهنام ا  شارحا   یک  برخاین

 ایــن گیـز ( 002ص. /0ج.  ،0700) کــزّا د( و 008 ، ص.0782) دو اگـور  شـنار  ،(240

 .اگدکرد  مننا ،«چیست آ ار بر هاخستای برین» ضبط با را مصرا 

 «چیست آزارتن هاخستگی برین» مصراع در «آزارتن» تصحیح ضرورت. 3ـ3

 ب  اشنبوس شد  ت کش و کَشاگی کاموس داستا  ذیل شد، گفت  ک  مننایی با «آ ار» وا ة

 :است آمد  گوگ بدین گیز رست  دست

 بـــزرگ ر مـــی کـــامرو  گفـــت چنـــین»

ــد ــا ببینیــ ــارة ســ ــار چــ ــت کــ  چیســ
 ج

ــت  ــد و برفـ ــد پدیـ ــیش ا  آمـ ــرگ مـ  گـ

ــرین ــتای بـ ــاخسـ ــن هـ ــت آ ارسـ  «چیسـ
 ج

 (080ص. /7 ، ج. 0730/0002 ی،)فردوس

مطـابق بـا ضـبط     یـز گ یراخدر مصرا  « آ ارسن» یبسرک یدبا شکیب  آگچ  گفت  شد، ب گظر با

مـورد   دهـا گسـخ   یا ا  م  یراشود،  یحسصح« بر آ ار»ک  در ادام  آمد  است، ب   ییهاگسخ 

 هـاد گـویس دست ا  گسخ  س  در ،شاهنام دفتر سو   یحمطلق در سصح یاستفادة استاد خالق

)مـورّخ   2س»و « ق( 800)مورّخ  2ل»، «ق( 030)مورّخ  ل» یننی ایشا ، استفادة مورد اصلی

 لـن » یننـی  یشـا ، مورد اسـتفادة ا  یاصل یرغ هادیسگوشش گسخ  ا  دست یزو گ« ق( 017

 2لـن »، «ق( 848)مـورّخ   و»، «ق( 844)مـورّخ   پ»، «ق( 841)مورّخ  لی»، «ق( 377)مورّخ 

. اسـت  شـد   ضـبط  0«آ ار بـر » صـور  ب  «آ ارسن» ،«ق( 802)مورّخ  آ»و « ق( 840)مورّخ 

 یسگـو مصرا  مـذکور، سنهـا در دو دسـت    یا در پا «یستچ»سخ فوق، کلمۀ گ یا گرچ  در م

 یـن (، بـا ا همـا  )رک:  شـد  ضبط  ،«کیست» صور ب  هاگسخ  دیار درآمد  و  «پ» و «ل»

 ضـبط  با مطابق سنها را مصرا  این وگرفت   ید گسخ فوق را گاد ضبطمطلق  یهم ، استاد خالق

 است. ب  متن آورد « ق( 004)مورّخ  ف» گسخۀ
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 «کیست آزارِ بر هاخستگی آن بر» مصراع در «کیست آزارِ» تصحیح ضرورت. 4ـ3

 گوگـ  بدین گیز خسروپرویز پادشاهی ذیل دیار بار شد، گفت  ک  مننایی با را «آ ار» وا ة

 :یابی می

 کهتـــر  شـــما ا  ســـال بـــ  مـــن کنـــو »

 چیســــت  کــــار چــــارة ســــا باوییــــد
 

 گســـــسَر  جهـــــا  جـــــواگی راد بـــــ  

 «کیســـت  آ ارِ بـــر هـــاخســـتای آ  بـــر
 

 (0ص. /8ج.  ،0780 ی،)فردوس

 در کـ   هـایی گسـخ   ضبط با مطابق گیز اخیر مصرا  در «کیست آ ارِ» گزارة یدبا شکبی

مـورد اسـتفادة    دهاگسخ  یا ا  م  یرا شود، سصحیح ،«یستچ آ ارْ»ب   است، آمد  ادام 

 هـاد یسگـو گسخ  ا  دسـت  یکر د ،شاهنام  هشت دفتر  یحمطلق در سصح یاستاد خالق

 ا  گســخ  پــنج در گیــز و، «ق( 302)مــورّخ  ک» یننــی یشــا ،مــورد اســتفادة ا یاصــل

 2ق»و « ق( 377)مـورّخ   لـن » یننـی  ایشـا ،  اسـتفادة  مـورد  اصلی غیر هادگویسدست

 ،«ق( 840)مـورّخ   2لن»و « ق( 848)مورّخ  و»، «ق( 844)مورّخ  پ» ،«ق( 300)مورّخ 

 گادیـد   را فـوق  گسـخ  ضبط مطلق خالقی استاد هم ، این با. است آمد  ،«چیست» ضبط

 370)مـورّخ   س» ،«ق( 030)مورّخ  ل» گسخۀ چهار با مطابق را «یستک»گرفت  و ضبط 

 یاصـل  هـاد یسگوک  در شمار دست« ق( 800)مورّخ  2ل»و « ق( 340)مورّخ  ق»، «ق(

 آ»، «ق( 840)مـورّخ   3ل»، «ق( 841)مـورّخ   لـی »چهار گسخۀ  یزاست و گ یشا چاپ ا

در  یاصـل  یـر غ هـاد یسگو، ک  در شمار دست«ق( 804)مورّخ  ب»و « ق( 802)مورّخ 

 آمـد   کسر  حرکت با گیز «آ ار» وا ة ک این برافزو  اگد،آورد  متن ب است،  یشا چاپ ا

ا   یصور  ساکن خواگد  شود، ماگند برخ، ب «آ ارْ» در «ر» حر  باید ک آ  حال است،

 بـرین » ضـبط  با را مصرا  این ک ( 03ص. /0ج.  ،0701) دماگند کزّا  شاهنام شارحا  

 اگد.مننا کرد  «!چیست آ ار بر، هاخستای
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 نتیجه. 4

 سلفّظی ،«آ ارچوب» گا  با دارویی گیاهی سطور، این راا  باور ب آگچ  گفت  شد،  یۀپا بر

. است آمد  ،«کیست آ ار بر هاخستای برین» مصرا  درک   است« آ ار»ا  وا ة  یشیگو

 «مـره  » یننـی  ،«آ ار» وا ة ا  دیاـرد  دبـر مننـا   دعنوا  شاهدب  «آ ارچوب» بنابراین

کـ  در   یـز در مصـرا  مـورد بحـث گ    «یستک»است ضبط کلمۀ  بایست  پس. بود خواهد

 دامطلق آمد  است، با گظر ب  منن یچاپ استاد خالق یژ وب  شاهنام  دهاا  چاپ یبرخ

 یکلمـ  در چـاپ خـالق    یـن ا دهـا بـدل ا  گسخ  یمطابق با ضبط برخ یزو گ« آ ار»وا ة 

اسـت ضـبط    یسـت  کـ  با بر اینو ضبط شود، افزو  یحسصح ،«یستچ»صور  مطلق، ب 

 ا  برخـی  ضـبط  بـا  مطـابق  ،«چیسـت  آ ارسـن  هـا خسـتای  بـرین »در مصرا  « آ ارسن»

 گزارة گیز وو ضبط شود  یحسصح« بر آ ار» ر صوب  مطلق خالقی چاپ در هابدلگسخ 

 ا  برخـی  ضـبط  بـا  مطـابق  ،«کیسـت  آ ارِ بر هاخستای آ  بر»در مصرا   «یستآ ارِ ک»

 .شود یحسصح ،«یستچ آ ارْ» ب  مطلق، خالقی چاپ در هابدلگسخ 

 
 آ ارچوب : 0یر سصو

Figure 1: Solenanthus circinnatus 
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 ها نوشتپی

 .210ص.  ،0782 اگورد، و شنار: رک گ ،گمو براد. 0

 .240ص.  ،0730 شمیسا،؛ 020ص.  ،0734 جوینی،؛ 000ص.  ،0730 اگورد،گموگ ، رک:  براد. 2

شـد  اسـت    یـاد  یـز گ« دِرِ  یا س»صور  وا   ب  ینا یارا  گا  د استهبا  جغرافیاد و ساریخ. در کتاب 7

 (.72ص.  ،0707 ی ،)رک: آل ابراه

 ایـن  صـحیح  امعیی صور  «بیطال» است گفتنی. دامسزشک منناد ب  «بَیطار» وا ة ا  شیگوی سلفّظی. 4

: اسـت  آمـد   گیـز  استهبا  ا  شاعرد محلّی اشنار ا  بیتی در ک چنا  است، استهبا  گویش در وا  

 (.712ص.  ،0784)حنمت، « چَسبُند دشَ  خوگد/ با دوا، مِثِّ دوسَودِ دمَحل  اومد وِردِ بیطالِ»

 است: پرآ ار. گوگ ینبد« ق( 802)مورّخ  آ» گسخۀ ضبط است گفتنی. 0

 قدردانی

. شـد گمی میسّر آیدگلو سجّاد دکتر ارجمند استاد ار شمند هادراهنمایی بدو  مقال  این گاارش

 .ایشاگ  گظر داّت و بینش داگش، مرهو  و سساسازار

 منابع

 .   با سِتَ : استهبا . با استه جغرافیاد و ساریخ(. 0707)  .ر. ابراهی ، آل

 .    با سِتَ : استهبا . استهبا  در پزشنی پیشینۀ(. 0410)  .ر. ابراهی ، آل

 داگـش  مطالنـۀ (. 0700)یااگـ ، ..   بـاراگی، ..، و  امیررضا، فـرو  ،  .ر.،  آبادد،جعل امراللهی

 بـومی  هادداگش  .کرما استا  بافت گوغر مراس  در بردارا بهر  استفادة مورد گیاها  بومی

 .424ـ 700 ،04 ،ایرا 

 اگتشـارا   و چاپ مرکز: سهرا . (2 بخش 2 گظ ) اسفندیار و رست  داستا (. 0730) .. اگورد،

 .گور پیا  داگشاا 

 .07 ـ 07 ،04 ،(سنّتی طبّ گامۀویژ ) بهارستا  پیا  استهبا .(. 0701)  . اد ،ثابت

 لنیناـراد  مـو ة  گـویس دست ا  اسفندیار و رست  ماسۀح در هااگدیش  گبرد(. 0734)  . جوینی،



 محمدصادق خاسمی ____________________  ...شاهنامدر « آ ار»اد بر منناد دیارد ا  وا ة سنمل 

11 

 

 .سهرا  داگشاا  چاپ و اگتشارا  مؤسّسۀ: سهرا . ابیا  شر. و داستا  سحلیل(: 377)

 .دارالفنر: ا . . ..بند امّا و(. 0784) علی حنمت،

 شـرکت : سهـرا   .0 ج. (هاسمثیل و هاسرکیب وا گا ،) استهبا  گامۀفرهن (. 0707)  . حنمت،

 .هنر و فرهن  کارآفرینا  سناوگی

 بـ  . فارسـی  شـنر  ب  طبّی مجموعۀ سرینکهن: پزشنی عل  در داگشنام (. 0700) میسرد حنی 

 داگشـاا   همنـارد  با گیلمک داگشاا  اسعمی مطالنا  مؤسّسۀ: سهرا   گجاگی. ب. اهتما 

 .سهرا 

. شناسیایرا  و شناسیشاهنام   مینۀ در خطیبی ابوالفضل هادگوشت : سخن(. 0411) ا. خطیبی،

 [.0411 اسفند 2 دسترسی] شخصی، سارگماد

<http://a-khatibi.blogspot.com/2014/05/blog-post_29.html> 
 .سهرا  داگشاا  چاپ و اگتشارا  مؤسّسۀ: سهرا . گام لغت(. 0733)  . دهخدا،

 Solenanthus circinnatusآ ارچـوب   یـدروالنلی اثر عصارة ه ی(. بررس0783) ا. رگجبر،

 پزشـنی  داگشـندة  مجلّـۀ  .گـر  ییدر موش صحرا ینا شد  سوسّط کاراگیجادبر التهاب حاد ا

 .707 ـ 740 ،00 ،اصفها 

 Solenanthusآ ارچــوب  یــدروالنلیعصــارة ه د(. اثــر ضــدّ درد 0788) ا. رگجبــر،

circinnatus 008 ـ 001 ،010  ،اصفها  پزشنی داگشندة مجلّۀ .گر ییدر موش صحرا. 

 .اطر : سهرا . اسفندیار و رست  گامۀر  (. 0782) .. اگورد، ج.، و شنار،

. (مهـر  آیـین  در مبـاحثی  بـا  همرا ) اسفندیار و رست  داستا  اصلی طر.(. 0730) س. شمیسا،

 .میترا: سهرا 

 ادب و  با  فرهناستا : سهرا  .(آ حر ) 0 ج. فارسی  با  جام  فرهن (. 0702)  . صادای،

 .فارسی

 کالیفرگیـا،  سـو .  دفتـر . مطلـق  خـالقی  جـعل  کوشش ب . شاهنام (.  0730/0002) ا. فردوسی،

 .ایرا  میراث بنیاد: آمرینا متّحدة ایاال 
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 ایـاال   کالیفرگیا، پنج . دفتر. مطلق خالقی ج. کوشش ب . شاهنام (.  0730/0003) ا. فردوسی،

 .ایرا  یراثم بنیاد همنارد با مزدا اگتشارا : آمرینا متّحدة

ــ . شــاهنام (. 0780) ا. فردوســی،  مرکــز: سهــرا  هشــت . دفتــر. مطلــق خــالقی ج. کوشــش ب

 (.اسعمی و ایراگی هادپژوهش مرکز) اسعمی بزرگ المنار دائرة

 پادشـاهی  ا ) 0 ج. فردوسـی  شـاهنامۀ  گـزارش  و ویـرایش : باسـتا   گامـۀ (. 0700) ج. کزّا د،

 .سمت: سهرا  ،(داراب داراد پادشاهی سا لهراسپ

 پادشـاهی  ا ) 0 ج. فردوسـی  شـاهنامۀ  گـزارش  و ویـرایش : باسـتا   گامـۀ (. 0701) ج. کزّا د،

 .سمت: سهرا  ،(یزدگرد پادشاهی سا خسروپرویز

 پارسـی  ادبیا  لغا . و سنابیر شر. در اسفندیار و رست  هاددرسنام  گقد(. 0708)  . مالمیر،

 .272 ـ 207 ،0 ،مناصر

 و اسع  سنّتی طبّ ایرا . در دارویی گیاها  دردد ضدّ کاربرد بر مرورد(. 0700) س. گصرد،

 .701 ـ 207 ،7  ،ایرا 

 .با سِتَ : استهبا . ابراهی  آل  .ر. کوشش ب . وفادار اشنار(. 0788)  وفادار، ا.
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